Laren, 14 januari 2018

Beste potentiele vriend van het Raboes,

Het Raboes, het fijne bos, de leuke zaterdagmiddagen, boerenkool, foeballe op Koningsdag,
zomerkampen, stamavonden, de kampvuurkuil, kerstcabaret, de pooltocht, de geur van brandend
houtvuur, de aparte club mensen die daar wekelijks rondloopt, de Raboeser, ach het is eigenlijk te veel
om op te noemen.
Het Raboes is op weg naar haar 90 jarig bestaan (seizoen 2018 – 2019). Je zou bijna denken dat het
allemaal vanzelf gaat. Maar nee, natuurlijk niet. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om het allemaal
voor elkaar te krijgen. De opkomsten, het onderhouden van het materiaal, het bijhouden van de website, scholing van de nieuwkomers, onderhoud aan de gebouwen en het bos, de drie besturen (stam,
groep en stichting) die alles met elkaar verbinden. Aan al die leuke activiteiten zit een hele organisatie
vast.
Een organisatie die meer en meer wordt geconfronteerd met de uitdagingen van deze tijd. Beperkte
tijd bij de vrijwilligers, concurrentie van voetbal, hockey en tennis, teruglopende budgetten. Raboes is
flexibele organisatie die zich jaar in jaar uit aanpast aan de nieuwe wensen en eisen die aan haar
gesteld wordt.
Je hebt deze brief ontvangen omdat je een verleden hebt op het Raboes, als actief lid, oud lid,
betrokken bestuurder of als ouder van een jeugdlid. Graag willen je betrokkenheid bij het Raboes
verstevigen. Misschien kom je er wekelijks, ben je stamdonateur, of kom je eens in de zoveel tijd nog
eens langs. Op weg naar het 90 jarig bestaan willen we graag de band verstevigen en daarom nodigen
we je uit om toe te treden tot De Vrienden van het Raboes.
Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van het Raboes, wordt Vriend van het Raboes!
De vrienden ontvangen minimaal 2x per jaar een nieuwsbrief over het Raboes en het 90 jarig bestaan
in het bijzonder, een jaarlijkse uitnodiging voor een feestelijke bijeenkomst, te beginnen met een feest
nu 24 maart. Een uitnodiging voor de groots opgezette reünie in het voorjaar van 2019, met een
fantastische gezamenlijke maaltijd op het Raboes. Natuurlijk blijf je vriend ook na het 90 jarig bestaan,
ook dan gaan we door met het organiseren van minimaal één evenement per jaar voor alle vrienden
van het Raboes.
Ook hebben we een vraag aan jou, alle inspanningen op het Raboes kosten jaarlijks een behoorlijke
som geld. Geld dat wordt bijeengebracht door het lidmaatschapsgeld en het verhuur van de
gebouwen. Geld dat soms niet toereikend is om precies dat te doen dat wij nodig achten; goede
veiligheidscursussen voor de leiding, een nieuw dak voor het meisjesgebouw of een nieuwe
ruimtevaarder voor mee op kamp. Daarom vragen wij aan jou, als vriend van het Raboes een jaarlijkse
financiële bijdrage, een bijdrage naar draagkracht; Wij denken wij dat er vrienden van het Raboes
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rondlopen die misschien wel € 1.000,00 kunnen storten. (wanneer je € 100,00 of meer stort, kun je
gratis aan de evenementen deelnemen). Jaarlijks zullen we jullie een financiële verantwoording sturen
waarin we aangeven hoeveel we totaal ontvangen hebben en waar we het aan uitgegeven hebben of
aan gaan uitgeven. Je kan elk jaar een ander bedrag overmaken, we willen je niet vastpinnen op dat
éénmalige fantastische bedrag dat je stort.
En natuurlijk nemen we je mee naar het 90 jarig bestaan, om te beginnen met het al genoemde
spetterend voorjaarsfeest in maart volgend jaar, met dit keer als thema Rusland, we gaan dan wel niet
naar het WK, maar een Russisch feest vinden we wel passend.
Wij hopen van harte dat jij het leuk vindt om vriend van het Raboes te worden!
Voor meer informatie zie ook onze web-site: www.scoutingraboes.nl/de vrienden daar vind je ook een
aanmeldformulier. Ook kan je je direct aanmelden via de e-mail: vriend@scoutingraboes.nl en stort
een bedrag van jou keuze op Bankreknr: NL37RABO3293879799, Raboes, o.v.v. je naam en de tekst: ik
ben vriend! Na ontvangst van je donatie kan je jezelf officieel vriend van het Raboes noemen.
Namens de vrienden van het Raboes en met hartelijke scouting groet,

Albert Mulder en Frank Keizer
Blijf op de hoogte, blijf betrokken, steun het Raboes
Wordt vriend van het Raboes!
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